Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 3. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 28. 3. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele (technický bod)
Zasedání řídil starosta Vratislav Široký. Konstatoval, že informace o jeho konání byla zveřejněna na
úřední desce Městského úřadu Zbýšov od 17. 3. do 28. 3. 2011, stejně tak na elektronické úřední
desce. Přítomno bylo 12 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města je
usnášeníschopné.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Mgr. Zdeňka Sovová a Daniel Morávek, vyhotovením zápisu
byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Starosta uvedl, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen, nebyly k němu vzneseny
připomínky a je k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti. Úkoly, přijaté v usnesení byly splněny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Mgr. Zdeňku Sovovou
a Daniela Morávka, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
bere na vědomí
informaci o plnění úkolů z 2. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/3/11 bylo schváleno
1. B Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu uvedeným na pozvánce předané členům
zastupitelstva a v informací zveřejněné na uředních deskách. K návrhu programu nebyly vzneseny
návrhy na doplnění. Starosta nechal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
s c h v a l u j e následující program 3. zasedání:

1. Technický bod (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele,
schválení programu, kontrola plnění úkolů)
2. Informace o jednání RM dne 21. 3. 2011
3. Hospodaření města za leden a únor 2011
4. Prodej pozemků
5. Informace o investičních akcích
6. Různé
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1B/3/11 bylo schváleno

2. Informace o jednání RM dne 21. 3. 2011
Rada města Zbýšova vzala na vědomí
- zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 2. schůze RM
- připomínky pana K. k návrhu smlouvy na pronájem pozemku na Majrově
- program zasedání ZM dne 28. 3. 2011
- doručené žádosti o přidělení obecních bytů

přijala opatření ke snížení dluhu na nájemném z bytů
schválila v souladu s ust. § 102 odst. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
- smluvní podmínky a uzavření smlouvy na pronájem obřadní smuteční síně ve Zbýšově č. p. 635
s Pohřební službou Rekviem Rosice p. Trávníček
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- smluvní podmínky a uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 320/1 o výměře 48 m

před kinem s Ing. T. Ludvou
- smluvní podmínky a uzavření smlouvy na pronájem provozu občerstvení v areálu na koupališti

s Ing. T. Ludvou
projednala a schválila znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
16010-006972 s Telefónica O2 Czech Republik, a. s. – vedení pro Paspol, Havířská ul.
Rada města Zbýšova vzala na vědomí informaci starosty o přípravě investičních akcí pro
letošní rok
rozhodla o dodavateli akce Rekonstrukce a rozšíření VO na Dolině – firmě DUR plus
Zastávka z důvodu nejnižší nabídnuté ceny
rozhodla o poskytnutí veřejné finanční podpory žadatelům – organizacím a jednotlivcům na
činnost v roce 2011
zamítla žádosti Obce Zastávky a Města Oslavan o uhrazení příspěvku na neinvestiční výdaje
základní školy na žáky s trvalým pobytem ve Zbýšově
vzala na vědomí
- informaci starosty o vrácení půjčky 30 000 Kč od KTS Ekologie Zastávka, s. r. o.
- infomaci o zajištění LSPP v Ivančicích do 30. 6. 2011
projednala a schválila
- návrh obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejnémprostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
projednala a zamítla
žádost p. J. H. o sloučení jí požadované změny ÚP města Zbýšova s již schválenými
a projednávanými změnami
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
informaci starosty o jednání RM dne 21. 3. 2011
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/3/11 bylo schváleno

3. Hospodaření města za leden a únor 2011
Podle písemné informace finančního odboru MěÚ činí zůstatek finančních prostředků na
účtech města k 28. 2. 2011 10 620 113,16 Kč. Naplňování příjmů je úměrně časovému období
roku, ve výdajové části nejsou dosud známy konkretní nutné výdaje pro rok 2011 na zásadní
investice – ČOV a sběrný dvůr.
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo DRO č. 1/2011, jehož obsahem jsou zejména
příjmy z dotace MŠMT pro ZŠ ve výši 1 067 600 Kč (ve výdajích převedeny ZŠ, p. o.), daň
z příjmu PO 474 100 Kč (i výdaje), vratka půjčky KTS Ekologie s. r. o. Zastávka 30 000 Kč,
dotace na sčítání LDB 21 200 Kč a výnos Flexi pojištění 80 000 Kč – zvýšení příjmů celkem
o 1 679 900 Kč, zvýšení výdajů celkem o 1 594 700 Kč.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města, který
k 28. 2. 2011 činí 10 620 113,16 Kč

projednalo a schválilo
- DRO č. 1/2011
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0

Usnesení č. 3/3/11 bylo schváleno
4. Prodej pozemků,
Starosta konstatoval, že záměr prodeje pozemků pod garážemi ve čtvrti Padělky a na
Jiráskově ul., se kterým vyslovilo zastupitelstvo obce souhlas svým usnesením č. 5/2/11 ze
zasedání konaného dne 28. 2. 2011, byl v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na úřední desce městského
úřadu od 11. 3. 2011 do 28. 3. 2011 a zároveň navrhl prodej těchto pozemků majitelům garáží
za cenu 300 Kč/m2 a za podmínek uvedených v návrzích kupních smluv.

prodej pozemku parc. č. 1511/22 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. M. J., Zbýšov, 21 m2
prodej pozemku parc. č. 1511/23 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. T. T., Zbýšov, 21 m2
prodej pozemku parc. č. 1598/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. L. F., Zbýšov, 18 m2
prodej pozemku parc. č. 1598/56 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. Š., Babice u Rosic, 35 m2
prodej pozemku parc. č. 1598/60 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. K., Zbýšov, 25 m2
prodej pozemku parc. č. 1598/63 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. V., Zbýšov, 22 m2
prodej pozemku parc. č. 1598/78 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. K., Zbýšov, 20 m2
prodej pozemku parc. č. 1598/117 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. H., Zbýšov, 21 m2
prodej pozemku parc. č. 1598/104, 1598/159, 1598/160 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. L. H., Zbýšov,
21 m2

ZM projednalo a schválilo v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
záměr prodeje pozemků obce zastavěných garážemi ve čtvrti Padělky a na Majrově v k. ú. Zbýšov u
Oslavan

záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/52 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/65 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
záměr prodeje pozemku parc. č. 1510/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan – všechny uvedené záměry
schváleny jednomyslně
ZM projednalo a schválilo v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, záměr prodeje pozemků
parc. č. 1319/12 o výměře 10 m2 na Láně v k. ú. Zbýšov – záměr schválen jednomyslně
parc. č. 882/10 o výměře 10 m2 v lokalitě Malý díl v k. ú. Zbýšov u Oslavan – záměr
schválen 11 hlasy (p. starosta upozornil na střet zájmů a nechal se vyloučit z hlasování)
ZM projednalo a schválilo znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
16010-006972 s Telefónica O2 Czech Republik, a. s. – vedení pro Paspol, Havířská ul.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
prodeje pozemků pod garážemi ve čtvrti Padělky a na Jiráskově ul žadatelům
pozemku parc. č. 1511/22 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. M. J., Zbýšov, 21 m2
pozemku parc. č. 1511/23 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. T. T., Zbýšov, 21 m2
pozemku parc. č. 1598/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. L. F., Zbýšov, 18 m2
pozemku parc. č. 1598/56 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. Š., Babice u Rosic, 35 m2
pozemku parc. č. 1598/60 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. K., Zbýšov, 25 m2
pozemku parc. č. 1598/63 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. V., Zbýšov, 22 m2
pozemku parc. č. 1598/78 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. K., Zbýšov, 20 m2
pozemku parc. č. 1598/117 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. H., Zbýšov, 21 m2
pozemku parc. č. 1598/104, 1598/159, 1598/160 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. L. H., Zbýšov, 21 m2

v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr prodeje
pozemků
- parc. č. 1598/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
- parc. č. 1598/52 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
- pozemku parc. č. 1598/65 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
- pozemku parc. č. 1510/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
- parc. č. 1319/12 o výměře 10 m2 na Láně v k. ú. Zbýšov
-parc. č. 882/10 o výměře 10 m2 v lokalitě Malý díl v k. ú. Zbýšov u Oslavan)
znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 16010-006972 s Telefónica
O2 Czech Republik, a. s
Výsledek hlasování: pro 12 resp. 11, proti 0, zdrželi se hlasování 0

Usnesení č. 4/3/11 bylo schváleno
5. Informace o investičních akcích města
V přípravě investic města se plynule pokračuje stanovováním podmínek pro výběrová řízení, město
čeká na oficielní oznámení o přiznání dotací na Rekonstrukci ČOV a Sběrný dvůr Majrov.
K městem požadovanému omezení nosnosti mostu na Majrově na 17 t požadují odborníci na dopravu
MěÚ Rosice a PČR zpracování odborného posudku.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o přípravě investičních akcí města k realizaci v roce

Hlasování: 12 pro – 0 - proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení 5/3/11 bylo schváleno
6. Různé
Zastupitelstvo pověřilo starostu zastupováním města na Valné hromadě honebního společenstva
Zbýšov dne 15. dubna 2011 (11 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování, 0 proti).
Pan I. I. požádal město o povolení využívání haldy - pozemek parc. č. 833/1 o výměře cca 7 ha,
k výcviku dravců. Město však mělo k této problematice již písemnou reakci Honebního společenstva
Zbýšov, které se záměrem pana I. nesouhlasí. Ve svém vyjádření HS uvádí, že halda je významnou
součástí honitby a útočištěm pro zvěř (např. koroptve). Dalším uvedeným důvodem HS je negativní
stanovisko k osobě pana I. pro jeho opakované porušování stanov MS.
Starosta V. Široký a místostarosta MUDr. Ševčík se za město zúčastnili jednání s poslancem Senátu
P ČR MUDr. Žaloudíkem v záležitosti záměru majitele penzionu PAMIR Ing. Macha přestavět část
objektu na Padělkách na domov pro seniory o kapacitě cca 80 lůžek, kde by vzniklo 40 pracovních
míst. Zastupitelstvo města uvedený záměr podpořilo.
Místostarosta MUDr. Ševčík zpracoval návrh OZV pro pohyb psů ve městě a seznámil s ním

členy ZM – vytipoval lokality, kde je možné volné pobíhání psů. K návrhu nebyly
připomínky. Zároveň navrhuje zřízení dvou kotců pro umístění zatoulaných psů.
Starosta seznámil přítomné s obsahem textu letáku, který byl kolportován do domů ve čtvrti
Padělky a týká se záměru výstavby obchodního centra a benzinové čerpací stanice u silnice
III. třídy po levé straně při vjezdu do Zbýšova od čtvtti Sička. Někteří občané telefonují na
MěÚ v domnění a obavě, že ve Zbýšově bude budována obdoba skladiště PHM Čepro, jiní
kritizují zábor zemědělské půdy. Schválená změna ÚP je projednávána příslušnými
institucemi.
Další připomínky členů ZM se týkaly nočního svolávání hasičů místním rozhlasem,
požadavky byly vzneseny na kácení stromů (topoly v zahradě ZŠ), opravy prvků dětských
hřišť, doplnění písku do pískovišť.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
pověřilo
starostu V. Širokého zastupováním města na Valné hromadě Honebního společenstva Zbýšov dne
15. dubna 2011
vzalo na vědomí
žádost pana I. I. o umožnění výcviku dravců na haldě a zamítavé stanovisko Honebního
společenstva Zbýšov k uvedenému záměru
obsah textu letáku šířeného ve čtvrti Padělky k záměru výstavby obchodního centra a benzinové

čerpací stanice u silnice III. třídy při vjezdu do Zbýšova
projednalo
bez připomínek návrh OZV pro pohyb psů ve městě
vzalo na vědomí
další podněty a připomínky členů ZM
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 6/3/11 bylo schváleno.
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Zastupitelstva města Zbýšova
v 19,15 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 5. 4. 2011
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé Mgr. Zdeňka Sovová a Daniel Morávek
Starosta Vratislav Široký

Uvedená verze zápisu je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

